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Pátio recebe licença ambiental com
a geração e destinação de resíduos

A ÁREA TOTAL DO PÁTIO FICA DENTRO DA APA DO RIO PIAVA

Após dois anos de muito trabalho, o Pátio de Máquinas da Prefeitura finalmente conquistou da Licença de Operação de Regularização, 
certificação concedida pelo IAT que autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e a atividade. O Plano de Controle Ambiental 
analisou características de geração de resíduos do empreendimento, para implantação do devido licenciamento ambiental. l 7

O futuro da antiga rodoviária começou a ser definido ontem em reunião do prefeito Pimentel com proprietários e locatários dos boxes. Medida 
tomada paliativamente foi o retorno das paradas metropolitana e intermunicipal, que atendem cidades a até 80 kms de Umuarama.        l 6

Velha rodoviária

ASSESSORIA/SECOM

Operação Noite Feliz
Enquanto PMs prestavam apoio à PC em Brasilândia 
do Sul, ao cumprir mandados de prisão e de busca 

ontem pela manhã, encontraram em uma das casas dos 
procurados, uma grande quantidade de garrafas de vinho 
importadas. Todas estavam guardadas no esconderijo de 
um dos envolvidos na quadrilha. Foram recolhidas 2.100 

garrafas, avaliadas em mais de R$ 600 mil. Na mesma 
ação, cinco pessoas foram presas. A investigação começou 
com a localização de quase 12 toneladas de maconha. l 9
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12ª Regional
recebe mais
de mil doses

de vacina
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Cai para 21
dias o intervalo
entre a D1 e a
D2 da vacina
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Limpeza

DER inicia
conservação
do Anel de
Integração  
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DER-PR

Frente do
Pedágio foca
interesse dos
paranaenses
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,25 0,95 9,26 10,74
IGP-M (FGV) 0,64 0,02 16,77 17,89
IGP-DI (FGV) 1,60 -0,58 16,28 17,16

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2343 1,2095 1,1716
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 9,25%  | TJLP: 5,32%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586   0,0173
19/11 a 19/12 0,5000   0,4412   0,0000
20/11 a 20/12 0,5000   0,4412   0,0000
21/11 a 21/12 0,5000   0,4412   0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,14% 28,20 
Vale ON +2,63% 80,34 
ItauUnibanco PN +0,14% 21,15 
Bradesco PN -0,45% 19,09 
Embraer ON +16,02% 23,10 
Azul PN +7,87% 26,44

IBOVESPA: +0,46% 105.499 pontos

Iene 114,10
Libra est. 0,76
Euro 0,89
Peso arg. 102,21

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,7380 5,7390 +1,8%

PTAX  (BC) +0,6% 5,7367 5,7372 +2,1%

PARALELO 0,0% 5,6100 6,0300 +2,2%

TURISMO 0,0% 5,6100 6,0100 +2,2%

EURO +0,3% 6,4612 6,4641 +2,1%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

DÓLAR 21/12

Iene R$ 0,0503
Libra est. R$ 7,59
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.188,07 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. NOVEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 5,32 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/22 1.308,00 15,75 3,5%
FARELO jan/22 394,00 7,80 8,1%
MILHO mar/22 598,25 7,25 3,7%
TRIGO mar/22 799,00 21,25 -4,2%

SOJA 160,37 0,5% 3,1% 160,00
MILHO 82,77 1,0% 8,5% 83,00
TRIGO 88,88 0,1% 0,6% 92,00
BOI GORDO 304,58 1,0% 4,8% 310,00
SUINO 5,69 -1,4% -7,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/12 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 21/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 3,0% 3,6%
SOJA Paranaguá 177,00 4,7% 6,6%
MILHO Cascavel 89,00 2,3% 4,7%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1122  ffííssiiccaass  1155//1122,,  ddoommééssttiiccooss  66//1122

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 22/12/2021
concurso: 2439Megasena
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1º sorteio
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TIME DO
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1º prêmio
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4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Genebra – Enquanto a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) 
quer segurar as festas de fim 
de ano para conter o avanço 
da variante Ômicron, o CEEC 
(Comitê Especial de Enfrenta-
mento à Covid-19), que asses-
sora cientificamente a Secreta-
ria Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, “aprovou” realização 
do Carnaval 2022.

O diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, pediu às famílias que 
repensem o Natal face ao 
rápido avanço da variante 
Ômicron. “Um evento cance-
lado é melhor que uma vida 
cancelada”, afirmou. Ele aler-
tou para as aglomerações 
durante a época festiva que se 
aproxima, lembrando que elas 
podem levar a um “aumento 
de casos, à sobrecarga dos sis-
temas de saúda e a mais mor-
tes” por covid-19.

“Todos nós queremos vol-
tar ao normal. A forma mais 
rápida de conseguir passa pela 
tomada de decisões difíceis, 
por líderes, para defender a 
todos. Em alguns casos vai sig-
nificar cancelar ou adiar even-
tos”, explicou Ghebreyesus 
em entrevista coletiva nessa 
segunda-feira. “Um evento 
cancelado é melhor do que 
uma vida cancelada. É melhor 
cancelar agora e celebrar 
depois do que celebrar agora 
e lamentar depois”, afirmou.

Adhanom explicou que 
atualmente existem evidên-
cias de que esta nova variante 
está se dispersando significa-
tivamente, mais rápido” do 
que a estirpe anterior, a Delta, 
causando infeções em pes-
soas já vacinadas ou que se 
recuperaram da covid-19. “É 

OMS quer segurar festas de 
Natal; Rio aprova o Carnaval

 ABR

mais provável que as pessoas 
vacinadas ou recuperadas da 
covid-19 possam ser infectadas 
ou reinfectadas”, disse Tedros.

Dessa forma, a OMS con-
sidera “insensato” concluir 
que a Ômicron é uma variante 
“mais branda”. “É insensato 
pensar que esta é uma variante 
branda, que não causará doen-
ças graves, porque com os 
números aumentando, todos 
os sistemas de saúde estarão 
sob pressão”, disse Soumya 
Swaminathan, cientista-chefe 
da OMS. A organização deu, no 
entanto, alguma esperança ao 
considerar que a pandemia, 
que já causou mais de 5,6 
milhões de mortes em todo 
o mundo, poderá acabar em 
2022, se 70% da população 
mundial estiverem vacinados 
até meados do próximo ano.

“Nós esperamos que essa 
doença passe a ser relativa-
mente branda, que seja facil-
mente prevenida, que seja 
facilmente tratada”, disse 
Mike Ryan, principal espe-
cialista em emergências 
da OMS. “Se conseguirmos 

manter a transmissão do vírus 
ao mínimo, poderemos acabar 
com a pandemia”, declarou.

CARNAVAL
Já o CEEC, do Rio de 

Janeiro, deliberou por não 
impor restrições à realização 
do carnaval na cidade. Em 
2022, o carnaval será nos dias 
26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de 
março, terça-feira. Ele também 
apoiou a vacinação contra a 
doença em crianças, inclusive 
sugerindo a compra direta 
pelo município. As duas reco-
mendações foram tomadas na 
reunião de segunda-feira (20) e 
divulgadas ontem (21).

“O CEEC, fundamentado no 
cenário epidemiológico favorá-
vel (número de casos, número 
de casos internados, % de posi-
tividade de testes), com 80% 
de cobertura vacinal atual, na 
análise dos dados de todos os 
eventos com aglomeração no 
país e no Rio de Janeiro, e sus-
tentado pelas evidências cien-
tíficas disponíveis, recomenda 
à SMS que não estabeleça, 
nesse momento, nenhuma 

restrição à realização do car-
naval carioca”, destacaram 
os especialistas que integram  
o comitê.

CRIANÇAS
Quanto à vacinação em 

crianças, os técnicos demons-
traram apoio à medida, salien-
tando que ela se baseia em 
evidências disponíveis até o 
momento, devendo o governo 
municipal avaliar a possibili-
dade de comprar as vacinas 
diretamente dos laboratórios. 
“Alinhado às sociedades científi-
cas e às melhores evidências até 
aqui disponíveis, o CEEC reco-
menda fortemente à SMS que 
todas as medidas sejam adota-
das para implementar a campa-
nha de vacinação em crianças, 
avaliando, inclusive, a eventual 
necessidade de compra direta 
aos fornecedores”, destacaram 
os integrantes do comitê.

O CEEC é formado por médi-
cos, cientistas, professores uni-
versitários, especialistas em 
saúde, membros da prefeitura 
e pelo secretário municipal de 
Saúde do Rio, Daniel Soranz. 

Brasília - A poucos dias do 
Natal e com movimento ainda 
tranquilo para esta época do 
ano, usuários têm reclamado 
de atrasos e cancelamentos 
de voos em alguns dos prin-
cipais aeroportos brasileiros. 
No Aeroporto Internacional de 
Cumbica, em Guarulhos, por 
exemplo, as empresas aéreas 
admitem problemas “pon-
tuais” que atribuem ao “efeito 
cascata” da chuva registrada 
na última sexta-feira (17).

Segundo a GRU Airport, 
dos 344 pousos e decolagens 
programados para ocorrer em 
Cumbica entre a meia-noite 
e às 16 horas de ontem (21), 
apenas 57 sofreram mais de 30 
minutos de atraso, e nenhum 
foi cancelado. 

Ainda assim, as empresas 
com maior presença local, 
Latam e Gol, confirmam que 
suas operações ainda sentem 
as consequências dos proble-
mas causados pela forte chuva 
da última sexta-feira (17) que 
derrubou, temporariamente, 
o sistema de iluminação 
aeroportuária.

Segundo a Latam, além do 
“efeito cascata”, com conse-
quências que “seguem sendo 
regularizadas”, também há 
voos sofrendo atrasos devido à 
demora na inspeção sanitária 
para as conexões. “Isso acar-
reta que alguns passageiros 
acabem perdendo suas cone-
xões, tendo que ser reacomo-
dados em voos posteriores”, 
afirmou a companhia.

Também em nota, a Gol 
informou que há cinco dias 
vem reacomodando passa-
geiros cujos voos tiveram que 
ser cancelados ou remaneja-
dos em função das chuvas da 
última sexta-feira. 

Aeroportos:
atrasos e muita
dificuldade

Lotofácil concurso: 2403

Moradores de Cafezal do Sul ganharão
casas de programas habitacionais no PR

Mais de 260 paranaenses 
vão passar o Natal de 2021 
de casa nova. O governador 
Ratinho Jr confirmou ontem 
(20), a entrega de mais nove 
empreendimentos habitacio-
nais, em diferentes regiões do 
Estado. As moradias vão aten-
der pessoas em situação de 
vulnerabilidade social de oito 
municípios. São, ao todo, oito 
conjuntos residenciais e um 
condomínio do idoso, com 
investimento de R$ 21 milhões 
do Governo do Estado.

Em Cafezal do Sul, no 
Noroeste, serão construídas 
10 unidades, em um investi-
mento do governo de R$ 874 
mil. Também receberão as uni-
dades as cidades de Fênix (29), 
Leópolis (20), Lunardelli (28), 
Nova Aurora (18), Prudentópolis 
(90) e Sertaneja (27), por meio 
do programa Nossa Gente. Já o 
condomínio do idoso (40 unida-
des) é em Prudentópolis, totali-
zando 262 lares.

“Esses projetos foram pen-
sados para atender justamente 
as famílias que mais precisam. 
Sinto-me feliz e honrado por 
poder entregar essas chaves, a 
concretização do sonho de tanta 
gente. É, sem dúvida, um presente 
de Natal”, afirmou o governador.

Ratinho Junior lembrou 
que a habitação popular é 
uma das prioridades do seu 
governo e destacou que serão 
construídas nos próximos 
meses 30 mil residências como 
forma de diminuir o déficit 
habitacional no Estado.

Condomínio
Entre as opções disponíveis, os idosos poderão utilizar academia ao li-

vre, horta comunitária, salão de festas, biblioteca, sala de informática e 
quiosques de jogos, além de um ambulatório onde receberão periodi-
camente a visita de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas do muni-
cípio. Educadores físicos e assistentes sociais completam o pacote de 
acompanhamento profissional destinado aos moradores, que pagam 

apenas R$ 165 por mês de aluguel para manutenção da estrutura, que 
possui caráter permanente de atendimento à população local.

Viver Mais
Além das 90 moradias entregues à população de baixa renda, Ratinho 

Junior confirmou a finalização do condomínio do idoso de Prudentópo-
lis, na Região Centro-Sul. Essa é a terceira unidade do empreendimento 
exclusivo para a terceira idade a ficar pronto no Estado – os conjuntos 
de Jaguariaíva e Foz do Iguaçu já estão em funcionamento. O Residen-

cial Alberto Roth foi construído em uma área doada pela prefeitura 
do município e têm 40 casas adaptadas para idosos sozinhos ou em 

casal. Além das especificidades arquitetônicas dos imóveis, o empre-
endimento conta com um sistema de segurança 24 horas e uma série 
de espaços de uso comum que estimulam a convivência e o bem-estar 

dos moradores. O investimento do Estado foi de R$ 4 milhões.

“É o maior programa de mora-
dia em andamento no Brasil. 
Uma demonstração da força 
do Paraná, que se preocupa em 
cuidar das famílias mais humil-
des, realizando o sonho da casa 
própria. Além disso, é um aque-
cimento da economia, porque 
quando você faz uma casa, você 
gera emprego”, disse.

SEM CUSTO
As novas casas serão entre-

gues de forma gratuita. Elas 
fazem parte de um trabalho 
integrado entre a Companhia de 
Habitação do Paraná (Cohapar) 
e a Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf) no 
âmbito dos programas Casa 
Fácil e Nossa Gente, com R$ 17 

milhões obtidos pelo Estado 
mediante financiamento junto 
ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

O público-alvo dos projetos 
é formado por pessoas que resi-
dem em condições precárias, 
ocupações irregulares ou áreas 
de risco. Os beneficiários são 
selecionados pelos municípios 
entre os moradores que já são 
acompanhados por programas 
assistenciais do Poder Público.

Com as entregas desta 
semana autorizadas pelo gover-
nador, 509 famílias vulneráveis 
foram contempladas com novas 
casas apenas em 2021, com 
perspectiva de mais 345 unida-
des a serem entregues no início 
do próximo ano.
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Frente do Pedágio foca
na defesa dos interesses
dos paranaenses em 2022

Conhecer todos os detalhes 
do projeto de concessão das 
rodovias federais que cortam 
o Paraná, fiscalizar o passivo 
deixado pelos contratos encer-
rados e defender os interesses 
dos paranaenses estarão 
no foco das ações da Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná no próximo ano. 
Depois de ouvir a população 
e derrubar a proposta inicial 
do Governo Federal, os depu-
tados estaduais junto com o 
Governo do Estado trabalham 
por um processo de conces-
são transparente, justo e que 
atenda as reivindicações de 
quem mais interessa: os 
usuários das rodovias.

Para o coordenador, depu-
tado Arilson Chiorato (PT), o 
ano encerra com um balanço 
positivo e muitos avanços a 
serem comemorados.

Chiorato destaca que 2022 
será um ano para manter a 
vigilância sobre decisões a 
serem tomadas sobre o tema 
e, principalmente, sobre o pro-
cesso de licitação.

Segundo o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), pri-
meiro secretário da Alep, a 
principal conquista até agora 
foi a derrubada da taxa de 
outorga prevista no primeiro 
modelo do Governo Federal 
que não foi aceito pelos para-
naenses. “Eles queriam arran-
car do povo do Paraná R$ 9 
bilhões. Isso nós consegui-
mos derrotar. Foi aprovado 
um novo modelo, que não é 
o modelo ideal, sobre o qual 
a Frente Parlamentar conti-
nua debruçada e trabalhando 
agora no âmbito do Tribunal 
de Contas da União e junto 
aos órgãos que vão formatar 

Força da união
Com a atuação conjunta dos deputados estaduais, do Governo 
do Estado, da sociedade civil organizada e do setor produtivo, 
o Governo Federal recuou e aceitou a proposta do Estado de 

implantar um modelo de menor tarifa, sem limite de desconto e 
com a garantia de obras a partir de um seguro-usuário, que será 
proporcional ao desconto tarifário apresentado no leilão, que vai 
acontecer na Bolsa de Valores. Também há a garantia da execu-

ção de 90% das obras em até sete anos.

Modelo
A primeira proposta do Governo Federal previa um investimento de 

R$ 42 bilhões em 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais 
pedagiadas e uma concessão de 30 anos. Estavam previstas 42 duas 

praças de pedágio divididas em seis lotes. Desse total, 15 praças seriam 
novas instalações, sendo quatro na Região Oeste, três no Sudoeste, 
três no Noroeste, duas na Região Norte e três no Norte Pioneiro. O 

projeto também não contemplava obras previstas nos atuais contratos 
e não executadas, como duplicações e construções de trevos e contor-
nos. Pela proposta, a disputa pela concessão aconteceria no chamado 
modelo híbrido, que limitava o desconto no valor da tarifa em 17% e 
tinha como critério de desempate o pagamento de outorga, também 
majorando o valor cobrado dos usuários. O contrato também permiti-
ria o chamado degrau tarifário, com aumento de até 40% nos valores 

após a conclusão de obras de duplicação.

Diálogo
Para dar voz aos paranaenses e garantir a construção de uma proposta 

que atenda aos anseios da sociedade, a Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio rodou o estado com debates presenciais e virtuais. Foram 19 
audiências públicas onde a população pôde apresentar as principais 

demandas regionais e defender um modelo de concessão que priorize 
a menor tarifa com obras já no início do contrato. Também foram reali-
zados encontros temáticos sobre as estruturas cicloviárias e passagens 

de fauna e sobre o passivo dos contratos encerrados.

OS deputados solicitaram ao TCU a participação no processo de análise da concessão das rodovias federais e autorização para acessar os 
documentos protocolados

DÁLIE FELBERG/ALEP

e finalizar esse processo todo. 
Mas é um trabalho que conti-
nua muito atuante, inclusive 
com parcerias importantes, 
como OAB e Universidade 
Federal do Paraná, e vai con-
solidando a nossa atuação 
em defesa da população 
paranaense”.

FALHAS
A Frente Parlamentar soli-

citou ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) a participa-
ção dos deputados estaduais 
no processo de análise da 
futura concessão das rodo-
vias federais no Paraná ou 
ainda a autorização para 

acessar os documentos já 
protocolados no TCU.

Na semana passada, o TCU 
notificou a ANTT para corrigir 
falhas no processo licitatório 
do Programa de Exploração de 
Rodovias do Paraná. Entre os 
apontamentos estão: a falta de 
informações sobre obras não 
executadas ou em execução; 
a falta de estudos atualizados 
do fluxo de veículos em razão 
da ampliação da malha ferro-
viária; e dados mais conclusi-
vos em relação ao formato do 
leilão. O TCU precisa dar aval 
às minutas do edital e do con-
trato de concessão para que a 
licitação tenha sequência.

Novo presidente
Na última segunda-feira (20), 
em reunião da executiva 
municipal, Ney Leprevost, foi 
reconduzido à presidência 
do PSD de Curitiba. Na 
oportunidade, Ney, que 
está licenciado do mandato 
de deputado federal para 
colaborar com o Paraná na 
condição de secretário de 
Justiça, Família e Trabalho 
do governo Ratinho Júnior, 
comunicou aos membros do 
partido que será candidato a deputado estadual nas eleições 
marcadas para outubro de 2022. Além dos membros da 
executiva municipal, também estiveram presentes na reunião 
o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e os vereadores 
Professor Euler, Éder Borges e Márcio Barros. Euler e Borges 
anunciaram que irão concorrer à Câmara dos Deputados; 
Barros a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

‘Terrorisminho’
Ele teria ainda acrescentado de que tinha como objetivo 
também fazer ‘um pouquinho de terrorismo’ com os técnicos 
da Anvisa. Em depoimento, o autor das ameaças teria ainda 
justificado a atitude como resposta ao comportamento 
da Anvisa e da Secretaria de Saúde do Paraná em relação 
ao questionamento feito por ele em relação ao tema. O 
paranaense teria solicitado documentos juntos aos órgãos 
públicos e teria sido ignorado. Apesar da conclusão do caso, 
Bozza não foi indiciado porque o crime foi classificado como 
de menor potencial ofensivo. O inquérito vai ser encaminhado 
ao Ministério Público Federal que deverá decidir se o autor 
será ou não indiciado. No caso, a pena prevista é de 1 a 6 
meses de prisão ou multa. 

Redução do Fundão
O relator-geral do Orçamento de 2022, Hugo Leal (PSD-RJ), 
recuou de sua decisão de não incluir reajustes salariais a 
servidores no texto. O deputado chegou a um acordo para 
garantir um aumento de R$1,7 bilhão a policiais. Jair Bolsonaro 
teria telefonado para Leal na última segunda-feira (20) para 
pressionar pelo reajuste. Ele também reduziu o valor destinado 
ao fundo de financiamento das campanhas eleitorais de R$ 5,1 
bilhões para R$ 4,9 bilhões. A diferença seria remanejada e 
transferida para o Ministério da Educação. O texto entrou em 
discussão e votação ontem (terça-feira, 21) na Comissão Mista 
de Orçamento. Os R$ 16,5 bilhões para as emendas do relator 
estão mantidos.

Ameaça paranaense
A PF concluiu que o 
paranaense Douglas Bozza 
cometeu crime de ameaça 
ao enviar e-mail para cinco 
diretores da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Nas mensagens, ele 
teria afirmado que iria matar 
quem ‘atentasse contra vida 
de seu filho’ por causa da 
obrigação da vacinação contra 
a covid-19. O inquérito para 
apurar as denúncias teria 
sido aberto em outubro e 
concluído no mês passado. 
Foi em outubro que a Anvisa 
começou o debate sobre 
a vacinação de crianças a 
partir dos 5 anos. Os ataques 
foram retomados na semana 
passada. A Anvisa aprovou 
o uso da Pfizer pediátrica, 
conforme a Agência.

Novo inquérito
Para apurar as novas 
ameaças, a PF abriu um novo 
inquérito na última segunda-
feira, 20 de dezembro. “Por 
identificar uma ameaça 
contra a saúde e integridade 
do meu filho nestas vacinas 
experimentais, sejam o que 
forem (sic), estou tomando 
a difícil atitude de retirá-lo 
do ambiente escolar”, dizia 
a mensagem enviada aos 
diretores da Anvisa. “Deixando 
bem claro para os responsáveis 
de cima para baixo: quem 
ameaçar, quem atentar contra 
a segurança física do meu filho, 
será morto”, completou Bozza 
no e-mail, justificando com 
o argumento de que existiria 
comprovação de que as vacinas 
são uma ameaça para 
as crianças.

DIVULGAÇÃO
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DER-PR inicia
conservação do
Anel de Integração

Os novos contratos de con-
servação das rodovias esta-
duais após o fim dos pedágios 
do Anel de Integração já estão 
dando resultados. Eles foram 
licitados e contratados pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER-PR), 
representando um investi-
mento de R$ 93.491.447,26 
para atender 964,52 quilôme-
tros durante dois anos.

Os serviços atualmente 
estão concentrados na faixa 
de domínio das rodovias, e 
incluem roçada para controle 
da vegetação próxima ao pavi-
mento, limpeza e recomposi-
ção de elementos de drena-
gem, e limpeza e recomposição 
da sinalização e de dispositi-
vos de segurança viária.

No pavimento estão sendo 
realizados levantamentos e 
marcados todos os segmen-
tos que necessitem de inter-
venção, até o momento pon-
tuais. As empresas receberam 
as notas de serviço e devem 
iniciar os trabalhos nos pró-
ximos dias, com execução 
de remendos, reperfilagem e 
microrrevestimento.

De acordo com levanta-
mento da condição do pavi-
mento das rodovias esta-
duais concedidas, cerca de 
87% apresentavam condições 
boas, e o restante condições 
regulares. Isso garante que a 

Federais
Com o término das concessões rodoviárias nos dias 26 e 27 de no-

vembro de 2021, a responsabilidade das rodovias federais retornou 
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e 
a das rodovias estaduais ao DER/PR, cabendo a cada departamento 
contratar a manutenção e conservação das rodovias de sua alçada. 
Quanto ao estado de conservação dos pavimentos entregues pelas 
concessionárias, todas as situações serão apuradas e contabilizadas 

pelo DER-PR, com eventuais descumprimentos contratuais sendo 
convertidos em indenizações junto ao poder público.

realização rotineira de servi-
ços descontínuos localizados 
preserve as pistas.

São cinco contratos, con-
forme as superintendências 
regionais do DER-PR: Lote 
1 – Região Metropolitana de 
Curitiba e Litoral: 153,75 qui-
lômetros; Lote 2 – Campos 
Gerais: 306,48 quilômetros; 
Lote 3 – Norte: 230,29 quilôme-
tros; Lote 4 – Noroeste: 200,99 
quilômetros; e Lote 5 – Oeste: 
73,01 quilômetros. 

Por enquanto já começa-
ram os serviços nos lotes 1, 2, 
3 e 5, com o lote 4 finalizando 
o plano de trabalho que vai ser 
avaliado pelo DER-PR.

Como há perspectiva de 
lançamento do novo programa 
de concessões rodoviárias 
do governo federal no ano 
que vem, o valor executado 
pode ficar abaixo do total 
de R$ 93,4 milhões, devido à 
supressão dos serviços. Para 
estes casos, está prevista a 
possibilidade de rescisão 
contratual, sem penalidades 

para as partes envolvidas.

GUINCHOS
O DER-PR realizou há uma 

semana, a fase de lances da 
licitação para contratar os ser-
viços de guincho mecânico nas 
rodovias estaduais e federais 
do Anel de Integração após o 
término dos pedágios.

Foram seis lotes, propor-
cionais aos lotes do Anel de 
Integração, contemplando 
todas as rodovias estaduais e 
federais que antes eram peda-
giadas. As empresas interes-
sadas disputaram oferecendo 
lances cada vez menores, por 
meio da ferramenta de pregão 
eletrônico do portal Licitações-e, 
do Banco do Brasil. O valor total 
foi de R$ 88.145.000,00.

Atualmente o DER-PR está 
analisando os documentos e 
propostas de preços das arre-
matantes, devendo publicar 
um resultado esta semana, 
abrindo o período de cinco 
dias para interposição das 
demais participantes.

OS serviços estão concentrados na faixa de domínio, e incluem roçada para controle da vegetação, limpeza e recomposição de ele-
mentos de drenagem

DIVULGAÇÃO

PSD de Curitiba
Ney Leprevost foi reconduzido à 
presidência do PSD de Curitiba. 
Na oportunidade, Ney, que 
está licenciado do mandato de 
deputado federal para colaborar 
com o Paraná na condição de 
secretário de Justiça, Família e 
Trabalho do governo Ratinho 
Júnior, comunicou aos membros 
do partido que será candidato a 
deputado estadual nas eleições 
marcadas para outubro de 2022.

BRDE Labs
As cinco startups premiadas 
pelo programa BRDE Labs, 
realizado pelo Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), em parceria com a 
Universidade Feevale por meio 
do Feevale Techpark, serão 
conhecidas nesta quarta-feira 
(dia 22/12). O Demoday, evento 
final do programa, acontece 
a partir das 9h, no Instituto 
Caldeira, em Porto Alegre. O 
evento terá transmissão ao 
vivo pelos canais do YouTube 
da Feevale Play: www.youtube.
com/feevaleplay e do BRDE 
www.youtube.com/brdeoficial. 
Os cinco primeiros colocados 
receberão prêmios em dinheiro 
que totalizam R$ 100 mil.

Honraria
A ex-governadora do Paraná 
e conselheira da Itaipu 
Binacional Cida Borghetti 
(PP) foi homenageada com o 
título de Cidadã Honorária de 
Foz do Iguaçu. A honraria foi 
proposta pelo vereador Alex 
Meyer (PP). Segundo Meyer, 
“não é apenas um título. Cida 
Borghetti representa muito 
para Foz do Iguaçu. O trabalho 
e as realizações inspiram várias 
mulheres. Foz do Iguaçu tem um 
carinho muito grande por tudo 
que Cida fez pelo município”.

Use máscara!
O secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto, informou que o 
Paraná continuará mantendo 
a medida restritiva do uso 
de máscaras. Em novembro, 

Referência nacional
Marcio Nunes, secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável 

e do Turismo, em um breve balanço anual, lembrou dos avanços 
na defesa da fauna e da flora no Paraná. “O Paraná foi o primeiro 

estado brasileiro a ter uma pasta focada em aliar sustentabilidade e 
desenvolvimento econômico. Desde então, o Paraná tem sido referência 

em desenvolvimento sustentável, conquistando o primeiro lugar em 
sustentabilidade ambiental no ranking dos estados brasileiros”, disse.

o governador Ratinho Júnior 
(PSD), avaliava a possibilidade 
de flexibilizar o uso da máscara 
contra a Covid-19 ainda antes 
do Natal. “Com a variante 
Ômicron sendo declarada 
uma variante de preocupação 
pela OMS, nós optamos 
pela cautela, e postergamos 
qualquer possibilidade da 
abertura, da flexibilização no 
uso da proteção”, anunciou 
o secretário.

Dose de reforço
O Governo do Paraná anunciou 
que vai reduzir o intervalo para 
aplicação da segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 e 
aumentar a aplicação da dose 
de reforço. O Paraná vai seguir 
a recomendação do Ministério 
da Saúde para reduzir o 
intervalo, de cinco para quatro 
meses, entre a segunda dose e 
a dose de reforço das vacinas 
contra a doença.

Retomada do turismo
O avanço da vacinação no Brasil 
e no mundo permitiu a retomada 
do turismo em diversas cidades. 
Segundo pesquisa da agência 
de viagens on-line ViajaNet, o 
destino mais buscado pelos 
brasileiros nas festas deste 
final de ano é a cidade de São 
Paulo, com 8,9% das passagens 
compradas para o período. O 
Rio de Janeiro (com 6,2% das 
passagens) e o Recife (6,1%) 
completam o top 3 dos destinos 
domésticos mais buscados.

Retomada do turismo II
Na sequência vêm as seguintes 
cidades: Salvador (5,8%), 
Fortaleza (5,2%), Florianópolis 
(5,2%), Congonhas (4,9%), 
Brasília (4,2%), Porto Alegre 
(3,4%) e Curitiba (2,9%). Entre 
os destinos internacionais mais 
procurados, o principal foi 
Santiago, no Chile, com 13,4% 
das passagens compradas pelos 
brasileiros para o exterior no 
período. Na sequência vem 
Lisboa, em Portugal, com 10% 
das compras.
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12ª RS recebe mais
de mil doses de
vacina contra a covid

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) descentralizou 
ontem (terça-feira, 21), por 
via terrestre, 262.421 vacinas 
contra a covid-19 para as 
suas Regionais no Paraná. 
Os imunizantes são referen-
tes à 73ª pauta do Ministério 
da Saúde e destinados à dose 
de reforço (DR), primeira 
dose (D1) de adolescentes e 
segunda dose (D2) da popu-
lação a partir de 12 anos.

A  1 2 ª  R e g i o n a l  d e 
Umuarama recebe hoje 1002 
doses de vacinas da Pfizer 
para primeira, segunda e ter-
ceira dose e da Astrazeneca e 
Coronavac para aplicação da 
segunda dose.

Do total, 257.892 são vaci-
nas da Pfizer/BioNTech, sendo 
14.688 para D1 de adolescen-
tes, 63.852 para D2 da popula-
ção em geral acima de 12 anos 
e 181.146 doses de reforço.

A 12ª recebe 1002 doses da Pfizer para primeira, segunda e terceira dose e da Astrazeneca e 
Coronavac para aplicação da segunda dose

DANIO AVANCI/SESA

Chegam hoje ao Paraná 
mais 138 mil doses da vacina

O Ministério da Saúde confir-
mou o envio de mais 138.060 vaci-
nas contra a covid-19 ao Paraná 
nesta quarta-feira (22), quase 
véspera de Natal. O voo LA-4777 
deve pousar no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais, às 9h15.

A nova remessa ainda 
aguarda a divulgação do 

Covid mata sete no Estado e
deixa outros 602 infectados

A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem (21) 
mais 602 casos e sete mortes 
em decorrência da infecção 
causada pelo novo coronavírus. 
Os números são referentes aos 
meses ou semanas anteriores e 
não representam a notificação 
das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do 
monitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná soma 
1.587.441 casos e 40.635 óbitos 
pela doença.

Os casos confirmados 
divulgados nesta data são de 
dezembro (212), novembro 

informe técnico do governo 
federal. O documento definirá 
o público-alvo.

As doses serão encami-
nhadas para o Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba, para 
conferência e armazenamento.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) descentralizou 

nesta terça-feira (21), por via 
terrestre, 262.421 vacinas 
contra a covid-19 para as suas 
Regionais no Paraná. Os imuni-
zantes são referentes à 73ª pauta 
do Ministério da Saúde e desti-
nados à dose de reforço (DR), 
primeira dose (D1) de adoles-
centes e segunda dose (D2) da 
população a partir de 12 anos.

Outras  1.030 vacinas 
Coronavac/Butantan e 1.705 
Astrazeneca serão distribuí-
das por solicitação dos muni-
cípios para completude vaci-
nal com D2 para pessoas de 
18 a 59 anos.

“Com os novos interva-
los de dias entre a primeira e 
segunda dose e da D2 para a 

dose reforço, esperamos que 
a vacinação avance um pouco 
mais nesses últimos dias antes 
do feriado de Natal. São mais 
de 258 mil vacinas chegando 
aos municípios, e assim aplica-
das na população, serão uma 
defesa contra a coronavírus”, 
alertou o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

(20), outubro (25), setembro 
(16), agosto (10), julho (23), 
junho (36), maio (15), abril 
(19), março (88), fevereiro (19) 
e janeiro (18) de 2021 e dezem-
bro (18), novembro (16), outu-
bro (17), setembro (10), agosto 
(11), julho (18), junho (6), maio 
(3) e abril (2) de 2020.

Os óbitos são de dezembro 
(5), abril (1) e março (1) de 2021.

Ainda, 72 pacientes com 
diagnóstico confirmado 
de covid estão internados, 
todos em leitos SUS (38 em 
UTIs e 34 em leitos clínicos/
enfermarias).

Há outros 369 pacientes 
internados, 176 em leitos de 
UTI e 193 em enfermarias, que 
aguardam resultados de exa-
mes. Eles estão em leitos das 
redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2.

A Sesa informou a morte de 
três mulheres e quatro homens, 
com idades que variam de 43 
a 90 anos. Os óbitos ocorre-
ram entre 10 de março e 19 de 
dezembro de 2021. Os pacien-
tes residiam em Curitiba (3), 
Prudentópolis (2), Umuarama 
(1) e Pato Branco (1).

Tungados na tomada
O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) ignoram pedidos de explicações, enviados pela 
Coluna há duas semanas, sobre os erros no cálculo das contas 

de luz da população, entre 2017 e 2020, identificados pela 
Controladoria-Geral da União (CGU). Não se posicionam sobre 
qual o impacto médio decorrente desses erros  nas contas de 
luz e qual o seu valor global; quais concessionárias do serviço 

público de distribuição de energia tiveram as tarifas impactadas 
e qual o valor que os consumidores de cada concessionária 

pagaram a mais. Muito menos como será feita a devolução dos 
valores cobrados indevidamente. 

Conexão SP
O deputado federal baiano 
Cacá Leão (Progressistas) 
destinou R$ 500 mil dos R$ 
8,7 milhões de suas emendas 
para a cidade de... Itatiba, no 
interior de São Paulo, a 2 mil 
km de Salvador. Os eleitores 
baianos agradecem.

Tá bom
Cacá explica que, como líder 
de 42 federais, “representa 
a bancada nas decisões 
partidárias, podendo 
indicar/ajustar emendas que 
contemplam outros estados”. 
Hum...

Giroflex ligado 
Só começa o calvário de 
Sidnei Piva, o megalômano 
aéreo da pandemia. Muita 
gente importante da polícia 
e Judiciário teve seu voo 
na ITA cancelado e as férias 
frustradas. 

Aliás...
... afeito a posar na frente 
de seus Airbus, Piva sumiu 
do pátio e da mídia, onde, 
boquirroto, prometia compra 
de mais 50 aeronaves, além 
das quatro em operação.

Olho nele
O ministro do STF, André 
Mendonça, muito bem 
treinado, elogiou a imprensa 
e a importância da mesma na 
consolidação da democracia 
no País. Mas não convenceu 
ainda pelo seu histórico 
recente de perseguição a 
jornalistas e influenciadores 
digitais que criticaram o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Como AGU e ministro da 
Justiça, recorreu à Lei de 
Segurança Nacional para abrir 
inquéritos e processar quem 
criticou o presidente.

Segue a novela
O PRTB correu para destacar 
em seu site que sua estrela-
mor, o vice-presidente 
Hamilton Mourão, “apoia as 
ações do partido”, segundo o 
portal da legenda. O partido 
vive uma autofagia na qual o 
irmão de Levy quer destituir a 
cunhada viúva do comando.

Os Rios
Mas é certo que o vice 
está procurando outra 
legenda para se filiar e se 
lançar candidato ao Senado 
Federal. Só não escolheu 
ainda se no Rio Grande do 
Sul ou Rio de Janeiro.

Colégio e o “neguin”
O silêncio do Colégio Cristão 
Ver, de BH, é tão passivo de 
punição à luz da lei quanto 
o crime de racismo e injúria 
cometidos pelos jovens alunos 
no grupo de whatsapp. Os 
diretores sumiram e evitam 
encarar a responsabilidade 
de punir os alunos. A Coluna 
procurou a escola em seus 
contatos por dois dias, por 
e-mail e telefone, em vão.

Precatório$
Com as alterações na PEC 
dos Precatórios, empresas 
de direitos creditórios 
se tornarão ainda mais 
importantes. Precavido, um 
grupo negociou mais de R$ 
17 milhões nestes papéis. A 
empresa obteve faturamento 
400% maior que o de 2020.

Hora da compra
Pesquisa da Worldpay from 
FIS indica que, nas compras 
deste Natal, o brasileiro 
optará por quem oferece bons 
descontos (86%), múltiplas 
formas de pagamentos (84%), 
e boa política de trocas (80%).
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Prefeito trata com os comerciantes
sobre o futuro da antiga rodoviária

O futuro da antiga rodoviá-
ria de Umuarama começou a 
ser definido de forma mais 
efetiva pela administração 
municipal na tarde da última 
segunda-feira, 20, quando o 
prefeito em exercício Hermes 
Pimentel, o secretário muni-
cipal de Indústria, Comércio 
e Turismo, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, e o presidente 
da Câmara Municipal, vereador 
Fernando Galmassi, reuniram-
-se com proprietários e locatá-
rios dos boxes existentes, que 
hoje abrigam bares, lojas e 
uma farmácia.

O prefeito pretende realizar 
uma grande reforma na rodo-
viária, já em fase de estudos, e 
disse haver pelo menos duas 
alternativas em vista: a trans-
formação do espaço em um 
grande terminal para as linhas 
de ônibus urbanas e metro-
politanas (de cidades próxi-
mas) ou a implantação de um 

Horários serão especiais aos 
contribuintes na Prefeitura

A Prefeitura de Umuarama 
terá ponto facultativo nos 
dias 23 e 24 próximos e horá-
rio especial de expediente nos 
órgãos da administração direta 
e indireta entre os dias 27 de 
dezembro a 5 de janeiro. Os 
detalhes foram definidos 
pelo decreto nº 275/2021, 
considerando a necessidade 
de manter a oferta de ser-
viços essenciais no atendi-
mento ao público, conforme 
determina a legislação (Lei 
Complementar 287/2011).

Durante o ponto facul-
tativo funcionarão normal-
mente os serviços essen-
ciais, que por sua natureza 
não podem sofrer paralisa-
ção, como varrição, coleta de 
lixo, Guarda Municipal e ser-
viços funerários. As escolas 

Veja como será o atendimento
em todos os postos de saúde

O  A m b u l a t ó r i o  d e 
Síndromes Gripais e o PA24h 
funcionarão normalmente, 
24h por dia. Já a Central 
Farmacêutica atenderá de 
segunda a sexta, das 7h às 13h, 
e unidades básicas de saúde 
em locais estratégicos abrirão 
das 7h às 11h30 e das 13h30 às 
17h durante as férias coletivas.

A UBS Lisboa atenderá os 
usuários também do Jardim 
Cruzeiro, Cidade Alta, Cohapar 
II e Centro Saúde Escola. A UBS 
Vitória Régia atenderá tam-
bém aos usuários do Parque 
San Remo, Parque Industrial, 
Conjunto Residencial Ouro 
Branco e Conjunto Sonho Meu.

O Posto Central receberá 
usuários locais e do 26 de junho, 
Cohapar I, Jardim Panorama e 
dos distritos; por fim, a UBS 
Guarani/Anchieta receberá tam-
bém os usuários das regiões do 
1° de Maio, Jabuticabeiras e da 
UBS Bem Estar.

São essenciais os serviços 
de varrição de ruas, coleta de 
lixo, Estação Rodoviária, Acesf, 
vigilância de logradouros e 
bens públicos, o atendimento 
na saúde, a Secretaria de 
Defesa Social e suas diretorias 

e os centros municipais de 
educação infantil seguirão o 
calendário escolar.

Conforme o decreto, os 
servidores também terão um 
período de férias coletivas, 
com a suspensão do expe-
diente de trabalho dos órgãos 
da administração direta, 
autárquica e fundacional 
do município, do próximo 
dia 27 até 5 de janeiro, mais 
uma vez com exceção dos 
serviços essenciais.

O Paço Municipal terá expe-
diente das 8h às 14h nos dias 
27 a 30 de dezembro e 3 a 5 
de janeiro, por meio de esca-
las definidas pelas secreta-
rias e demais departamentos 
para atendimento ao público 
nos setores prioritários – 
podendo haver convocação 
extraordinária a critério da 
administração pública.

Os Centros de Referência 
da Assistência Social (Caras 1, 
2 e 3), o Centro POP, o Serviço 
de Escuta Especializada, o 
Programa Família Acolhedora, 
o Creas, o Creas/Cram e o 
Conselho Tutelar prestarão 
atendimento das 8h às 14h nos 
dias 27, 28 e 29/12 e também 
em 3, 4 e 5/01.

PRONTO Atendimento 24 Horas funcionária normalmente, bem como o Ambulatório de 
Síndromes Gripais

de Trânsito (setor adminis-
trativo), Defesa Civil e Guarda 
Municipal, que terão expediente 
normal, a exemplo da Acesf 
(Administração de Cemitérios e 
Serviços Funerários).

Os servidores municipais 
terão descontados de suas 
férias normais os dias parados 

durante as férias coletivas – a 
Diretoria de Recursos Humanos 
providenciará as devidas ano-
tações, determina o decreto 
que leva a assinatura do pre-
feito em exercício Hermes 
Pimentel e do secretário 
municipal de Administração, 
Silvestre Roberto de Lima.

mercado municipal. Os inves-
timentos seriam realizados em 
parceria entre o município e os 
donos dos boxes instalados no 
prédio, que foi inaugurado no 
início da década de 70.

“Em cerca de 40 dias tere-
mos mais detalhes sobre os 
projetos, incluindo uma esti-
mativa de custos. Até lá deve-
mos definir, em conjunto com 
os proprietários, o que será 
feito da antiga rodoviária. 
Não é nossa intenção demolir 
o prédio, que é um patrimô-
nio cultural de Umuarama. 
A Prefeitura fará uma avalia-
ção imobiliária e, havendo 
interesse dos proprietários, 
poderá iniciar um processo de 
desapropriação e adquirir os 
boxes para o município”, anun-
ciou Pimentel.

Os comerciantes se quei-
xam da queda no movimento 
de frequentadores, o que agra-
vou os problemas financeiros 

iniciados com a pandemia 
de coronavírus. O secretá-
rio Marcelo Adriano pediu a 
compreensão dos comercian-
tes e disse que a administra-
ção municipal está preocu-
pada com a viabilidade dos 

negócios, que garantem o sus-
tento de várias famílias.

Afirmou também que o pre-
feito está aberto a sugestões 
sobre o futuro da rodoviária e 
que a primeira medida concreta 
foi autorizar a volta da parada 

OS comerciantes se queixam da queda no movimento de frequentadores, o que agravou os problemas financeiros iniciados com a pandemia 
de coronavírus

ASSESSORIA/SECOM

de ônibus metropolitanos e 
intermunicipais – que atendem 
cidades a até 80 quilômetros 
de Umuarama –, já na tarde de 
segunda-feira, para aumentar a 
movimentação e trazer a clien-
tela de volta para os comércios.
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Pátio recebe licença ambiental com
a geração e destinação de resíduos

Foram dois anos de muito 
trabalho junto ao Pátio de 
Máquinas da Prefeitura de 
Umuarama até a conquista 
da Licença de Operação de 
Regularização, certificação 
concedida pelo Instituto Água 
e Terra (IAT) que autoriza a 
operação propriamente dita 
do empreendimento e ativi-
dade. O Plano de Controle 
Ambiental (PCA) foi desenvol-
vido e realizado pela empresa 
umuaramense Ambiente-se 
Consultoria e Projetos.

De acordo com o enge-
nheiro ambiental Carlos 
Henrique Oliva Grudzin Braga, 

o PCA analisou as caracterís-
ticas de geração de resíduos 
do empreendimento, para 
implantação do devido licen-
ciamento ambiental. “O plano 
contém a caracterização dos 
resíduos a serem gerados no 
decorrer das atividades e con-
templa a estimativa de gera-
ção, por classe, descrição dos 
procedimentos para triagem, 
acondicionamento e destina-
ção final”, conta.

O estudo indica obediência 
as normativas legais constantes 
nas legislações federal, estadual 
e municipal. “Todos os setores 
tiveram acompanhamento dos 
profissionais da Ambiente-se: 
guarita,  administração, Dentro da APA

A área total do Pátio da 
Prefeitura é de 36.660,76 m² 
e 11.436,46 m² estão locali-

zados dentro da APA (Área de 
Proteção Ambiental) do Rio 
Piava, cuja bacia é respon-

sável pelo abastecimento de 
água de Umuarama. “Para 
operação das atividades 
desenvolvidas ali, foram 
implantados vários siste-

mas para garantir todos os 
cuidados para a preservação 

do meio ambiente, como 
reutilização dos efluentes 

gerados, manutenção atuali-
zada de um Plano de Geren-
ciamento de Riscos, sistema 

de monitoramento dos 
tanques e sumps de bombas 
e filtros, entre muitos outros 

rigorosos controles. Tudo 
isso garante a segurança da 

atividade e o maior reconhe-
cimento é a conquista dessa 
Licença Ambiental, exigida 

pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 

e do Turismo (Sedest), co-
mentou o secretário munici-
pal de Serviços Rodoviários, 
Osvaldo Borborema Sarto.

Modernizado o atendimento na
Secretaria de Assistência Social

refeitório, funilaria, borracha-
ria, mecânica de veículos leves 
e pesados, mecânica elétrica, 
ferramentaria, almoxarifado, 

tornearia, caldearia, marcenaria, 
divisão de obras, viveiro, posto 
de abastecimento, lubrificador 
e pista de lavagem. E todos eles 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social adquiriu 12 
smartphones para as institui-
ções do município que pres-
tam serviços socioassistenciais 
ampliarem o atendimento às 
famílias em situação de vulne-
rabilidade. A entrega dos celu-
lares ocorreu na manhã desta 
terça-feira, 21, e foi feita pelo 
prefeito em exercício Hermes 
Pimentel e pela secretária res-
ponsável pelo setor, Adnetra dos 
Prazeres Santana, aos represen-
tantes de cada serviço reunidos 
no gabinete do prefeito.

Com os novos aparelhos 
foram atendidos os três Centros 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), o Centro de 
Referência Especializada 
(Creas), o Centro da Juventude, 
a Secretaria-Executiva dos 

O Plano de Controle Ambiental analisou as características de geração de resíduos do empreendimento, para implantação do devido licencia-
mento ambiental

ASSESSORIA/SECOM

Conselhos, o Conselho Tutelar, o 
Centro Pop, o Programa Família 
Acolhedora e o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos dos Idosos (SCFVI), 
além do Creas/Cram (referên-
cia em assistência à mulher) e a 
própria secretaria.

Para a aquisição dos smar-
tphones o município investiu 
R$ 11.279,00. “O objetivo dessa 
modernização é ampliar o acesso 
das famílias que não possuem 
crédito regularmente no celular 
e utilizam as redes sociais para 
interagir e se informar sobre os 
serviços prestados pelo municí-
pio”, explicou Adnetra.

INVESTIMENTO
O prefeito Pimentel parabe-

nizou a secretaria pelo investi-
mento, que segundo ele trará 

mais efetividade ao trabalho 
dos técnicos e uma melhor 
atenção às famílias atendidas. 
“Com boas ideias e os recursos 
adequados podemos melhorar 
cada vez o atendimento que o 

município presta às famílias 
carentes. Hoje em dia as redes 
sociais facilitam o contato, agi-
lizam a resposta e aproximam as 
pessoas também nos serviços 
socioassistenciais”.

COM novo equipamento, os técnicos poderão interagir com usuários e realizar chamadas de 
vídeo nos atendimentos às crianças acolhidas

ASSESSORIA/SECOM

estão rigorosamente dentro da 
lei”, resumiu o secretário munici-
pal de Serviços Públicos, João 
Paulo Santos.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 
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Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

NATAL                                         
TEMPO DE ESPERANÇA 

  
Natal é tempo 

de comemorar 
a vida,        

espalhar o 
amor e        

semear a    
esperança. 

 
FELIZ NATAL! 

  
 LIONS CLUBE DE UMUARAMA 

Intervalo entre D1 e D2 da vacina
Pfizer foi reduzido em Umuarama

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama acaba 
de confirmar que o intervalo 
para vacinação da segunda 
dose contra o coronavírus caiu 
para 21 dias. A redução está 
indicada na bula da Pfizer e foi 
adotada como estratégia para 
acelerar a vacinação. Antes, 
as pessoas precisavam espe-
rar 56 dias entre a primeira e 
a segunda aplicação. Deve-se 
observar a data da imunização 
anotada na carteirinha.

A mudança só vale para a 
população adulta — com 18 
anos ou mais. Nos adolescen-
tes, o intervalo continua sendo 
de oito semanas. A coorde-
nadora de Atenção Primária 
em Saúde, Simony Rodrigues 
Bernardelli Rosa, reforça que 

Cinco novos casos de covid
foram confirmados na terça

Um homem, três mulhe-
res e uma criança são os cinco 
novos casos de covid-19 anun-
ciados ontem (terça-feira, 21) 
pela Secretaria de Saúde de 
Umuarama. De acordo com o 
Boletim Covid, nenhuma morte 
foi oficialmente registrada e o 
total de óbitos segue em 324.

O número de casos ativos 
aumentou de 14 para 17 e o 
de suspeitos caiu de 96 para 
95. Desde o início da pan-
demia de coronavírus, em 
março de 2020, 19.554 pes-
soas receberam exames com 
o resultado positivo e, deste 
total, 19.212 se recuperaram.

Não há nenhuma pessoa 
de Umuarama internada na 
UTI e apenas uma internada na 

Celepar agiliza a solicitação de
remédios na Farmácia do Paraná

Ser viço desenvolvido 
pela Celepar em parceria 
com a Secretaria da Saúde, 
o Farmácia do Paraná Digital 
permite a solicitação de medi-
camentos fornecidos pela 
Rede de Farmácia do Estado 
de maneira 100% virtual.

O sistema pode ser aces-
sado pelo Paraná Inteligência 
Artificia (PIÁ), uma plataforma 
do Governo do Estado, também 
desenvolvida pela Celepar, que 

dá ao cidadão o acesso a servi-
ços e informações online.

A Secretaria da Saúde é 
responsável pelo acesso do 
cidadão aos medicamentos 
padronizados no Componente 
Especializado da Assistência 
Farmacêutica (CEAF). São 
medicamentos para trata-
mento de mais de 90 doenças.

Para ter acesso a esses 
medicamentos é necessá-
rio que o paciente realize o 

cadastro da solicitação junto 
às farmácias da Saúde e apre-
sente um conjunto de docu-
mentos e exames de acordo 
com o medicamento solicitado 
e doença correspondente (CID-
10). Como alternativa ao cadas-
tro realizado de forma presen-
cial pelo paciente na farmácia, 
foi desenvolvido o Farmácia 
do Paraná Digital, que facilita 
os processos e está disponível 
desde outubro deste ano.

a segunda dose é fundamental 
para evitar o aumento de casos 
graves e garantir proteção cole-
tiva. “O objetivo da redução 
do intervalo entre a primeira 
e a segunda dose é acelerar a 
vacinação dos umuaramenses, 
aumentando a quantidade de 
pessoas com esquema vacinal 
completo. Dessa forma, conse-
guimos reduzir os índices de 
transmissão da doença e as 
internações, principalmente 
os casos graves”, explica.

A  implementação da 
medida entra em vigor nesta 
terça-feira (21) e a delibe-
ração também oficializa a 
orientação do Ministério da 
Saúde (MS) sobre a aplicação 
da dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 para todos 

os indivíduos com mais de 18 
anos de idade. No caso de pes-
soas com imunossupressão, a 
dose adicional deve ser admi-
nistrada 28 dias após a última 
dose do esquema vacinal pri-
mário. “A vacina a ser utilizada 
para a dose de reforço deve 
ser, preferencialmente, da 
Pfizer, independentemente de 
qual tenha sido o imunizante 
aplicado no esquema vacinal 
primário”, detalha.

O COE (Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19) 
segue acompanhando todos 
os indicadores relacionados 
à doença, como média móvel 
de óbitos, casos confirmados 
e taxas de ocupação de leitos 
de UTI. “Mesmo com a melhora 
dos índices registrados nas 

últimas semanas, sempre aler-
tamos que os cuidados devem 
ser mantidos. É importante 
seguir com os protocolos sani-
tários, como uso de máscaras, 

enfermaria do Hospital Uopeccan, 
onde o SUS (Sistema Único de 
Saúde) disponibiliza as alas 
exclusivas para o tratamento da 

doença. Diante desses números, 
a cidade é classificada com ban-
deira verde, quando o risco de 
contaminação é baixo.

O número de casos ativos aumentou de 14 para 17 e o de suspeitos caiu de 96 para 95
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higienização das mãos e cum-
prir esquema de vacinação 
para termos sucesso nos esfor-
ços no enfrentamento da pan-
demia”, destaca Simony.

PREFEITURA seguiu o Governo do Estado e reduziu o intervalo entre as doses da vacina 
de 56, para 21 dias
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Operação Noite Feliz acaba com
quadrilha do tráfico no Noroeste

Equipes da polícia civil e 
militar realizaram na manhã 
de ontem (terça-feira, 21) 
a Operação Noite Feliz, 
desenvolvida nas cidades 
de Brasilândia do Sul e Alto 
Piquiri. Foram cumpridas 
6 ordens judiciais prisão e 
11 mandados de busca e 
apreensão.

A Operação Noite Feliz é 
uma ação derivada de inves-
tigações iniciadas após a 
apreensão de quase 12 tone-
ladas de maconha que ocorreu 
dentro dos limites do municí-
pio de Brasilândia do Sul nos 
dias 24 e 25 de setembro últi-
mos. A droga estava escondida 
em uma na zona rural, à beira 
da rodovia PR-486. A apreen-
são foi realizada por equipes 
da Polícia Militar.

O trabalho desenvolvido 
ontem foi capitaneado pelo 
Delegado Adailton Ribeiro 
Junior, da Comarca de Alto 
Piquiri. Ele contou com apoio 
de cerca de 40 policiais das 
equipes do Denarc de Maringá 
(que trouxe 3 cães farejadores 
na tentativa de localizar mais 
drogas), integrantes do Grupo 
de Diligências Especiais (GDE) 
da Polícia Civil de Umuarama, 
policiais civis de Campo 
Mourão e Cianorte, Rotam de 
Umuarama, policiais militares 
de Alto Piquiri e Brasilândia 
do Sul, além do Grupamento 
de Operações Aéreas (GOA) de 

Papai Noel foi apedrejado e roubado em Paraiso do Norte

Recuperada
A Polícia Militar (PM), 
recuperou uma motocicleta 
minutos depois que ela foi 
furtada em Umuarama. O crime 
ocorreu na noite da última 
segunda-feira (20).
Um rapaz de 27 anos, informou 
aos policiais que, havia deixado 
sua motocicleta Honda CG 150 
estacionada na área central, 
mais especificamente, em 
frente a um edifício e, quando 
retornou, notou que a moto 
havia sido levada por bandidos.
Durante o deslocamento para 
o atendimento, uma equipe 
logrou êxito em localizar o 
veículo abandonado na Avenida 
Portugal. Ninguém foi preso.
A motocicleta foi recolhida ao 
pátio da Delegacia de Polícia 
Civil, e depois restituída ao 
proprietário.

Um vídeo mostra que a 
chegada do Papai Noel foi 
marcada por violência em 
Paraíso do Norte (cidade 
localizada a cerca de 120 
quilômetros de Umuarama). 
No registro feito na noite da 
última segunda-feira (20), foi 

Curitiba, com o helicóptero – 
para evitar tentativas de fuga.

Todos os mandados esta-
vam relacionados com o 
envolvimento dos procurados 
com o tráfico de drogas e por 
porte ilegal de armas. Dos 6 
mandados de prisão, 5 foram 
cumpridos. Conforme o dele-
gado Adailton, um alvo não 
se encontra mais no endereço 
procurado e passa a ser consi-
derado foragido. O delegado, 

no entanto, acredita que nos 
próximos dias a pessoa possa 
vir a ser detida.

CRIME CONTINUADO
O delegado Adailton expli-

cou que se trata de um grupo 
que estava traficando drogas há 
algum tempo e mesmo após a 
apreensão das quase 12 tonela-
das, a quadrilha seguiu atuando. 
A droga era distribuída na região 
e também em outros estados.

Os nomes das cinco pessoas 
presas não foram divulgados. 
Os materiais apreendidos estão 
sendo contabilizados e o resul-
tado da operação deve ser divul-
gado no período da tarde.

O comandante do 25º 
Batalhão da Polícia Militar 
(BPM), Anderson Puglia, des-
tacou o apoio da PM na ope-
ração, dando cumprimento 
aos mandados de prisão e de 
busca e apreensão.

possível ver o “bom velhinho” 
sendo apedrejado e roubado 
pela população durante uma 
ação caridosa.

O Papai Noel andava pelas 
ruas da cidade de carro, em 
formato de trenó, para distri-
buir doces às crianças, mas 

algumas pessoas começaram a 
arremessar pedras no veículo.

O condutor do automóvel 
personalizado para o Natal 
aumentou a velocidade afim 
de escapar do apedreja-
mento, porém, mesmo assim, 
o bom velhinho foi atingido. 

Mulher é agredida com taco de basebol em Moreira Sales

Além disso, uma das caixas 
com doces que seriam dis-
tribuídos para as crianças da 
cidade, foi arrancada à força 
de suas mãos. Apesar da 
violência, ninguém se feriu. 
Apenas o ‘bom velinho’ que 
sofreu leves escoriações.

Depois que uma mulher 
deu entrada no Pronto 
Atendimento de Saúde na 
cidade de Moreira Sales 
(localizada a cerca de 60 qui-
lômetros de Umuarama), na 
tarde do último domingo (19), 
apresentando ferimentos no 
rosto e na orelha esquerda, 

a Polícia Militar saiu à pro-
cura do autor do crime. Uma 
equipe foi acionada por aten-
dentes do PA para atender a 
ocorrência.

A vítima, uma mulher de 
40 anos, informou que havia 
sido agredida com um taco de 
basebol pelo seu convivente. 

Conforme o boletim de ocor-
rência, a mulher estava em 
visível estado de embriaguez 
alcoólica e somente contou 
que a agressão aconteceu 
durante uma confraterni-
zação familiar, não dando 
outros detalhes.

A equipe da PM realizou 

diligências nas imediações 
do endereço indicado pela 
vítima, mas o agressor não 
foi localizado.

O caso foi passado à Polícia 
Civil que passa a investigar o 
paradeiro do autor do crime, 
que já foi qualificado pela 
autoridade policial.

Foco de incêndio
surge em

Ilha Grande

OS integrantes do grupo que traficava drogas há algum tempo, mesmo depois da apreensão das quase 12 toneladas, seguia atuando

DANILO MARTINS/OBEMDITO

O Parque Nacional de 
Ilha Grande em Icaraíma 
mais uma vez está sendo 
consumido pelas cha-
mas. Um foco de incên-
d i o  fo i  a v i s ta d o  p o r 
populares ontem (terça-
-feira, 21) na margem da 
BR-487, que corta o par-
que, nas proximidades 
de Porto Camargo.

Parte da área de pre-
servação ambiental já 
foi  tomada por altas 
labaredas.

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Icaraíma fio 
informada do ocorrido e 
encaminhou brigadistas 
da região ao local. 

As altas temperaturas 
e o tempo seco ajudam a 
propagar rapidamente as 
chamas. Todos os anos 
em época maior calor e 
falta de chuva o Parque 
Nacional de Ilha Grande 
s o f r e  c o m  q u e i m a -
das intensas. No início 
deste ano, em Altônia, 
o parque sofreu grande 
destruição de cobertura 
vegetal e muito animais 
morreram por conta de 
queimadas ambientais.
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CRUZE LT TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 106.900,00

CRUZE LTZ TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 103.900,00

FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00

FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00

KICKS SV CVT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00

ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00

S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00

SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

TRACKER 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00

TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

UP XTREME TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
                          Oração das 13 Almas

“Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo amor de Deus,

atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo

sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou

do seu Sagrado Corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção

me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com os vossos olhos.

Oh! Deus de Bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte; peço-vos que atendei os

meus pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segais meus inimigos; que olhos do

mal não me vejam; cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e

entendidas, se me fizerem alcançar esta graça (dizer a graça), ficarei devoto de vós e mandarei

imprimir um milheiro desta oração, mandando também rezar uma missa”. A. J. C. S

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ROBERLEY GOMES PESSOA, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C P F 
600.367.299-49, estabelecido 
na Rua José Honório Ramos, 
4128, CEP 87502-230, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
34.931/2016. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Perolense bicampeão brasileiro
de paraciclismo é homenageado

O servidor público e para-
ciclista Augusto Dadalto foi 
bicampeão brasileiro de 
paraciclismo, categoria trici-
clo MT2, nos dias 11 e 12 de 
dezembro. O evento acon-
teceu na cidade de Brasília, 
Distrito Federal.

AUGUSTO Dadalto venceu o principal 
evento do calendário nacional e conta com 

pontos válidos no ranking nacional

DIVULGAÇÃO

Arsenal goleia Sunderland
e avança para as semifinais

O Arsenal está classificado 
para as semifinais da Copa 
da Liga Inglesa. Ontem (21), 
pelas quartas de final, a equipe 
goleou o Sunderland por 5 a 1 
no Emirates Stadium e garan-
tiu uma vaga na próxima fase 
da competição.

Favorito para o confronto, 
o Arsenal começou impondo 
seu estilo de jogo e cons-
truindo chances para sair na 
frente. Após algumas tenta-
tivas, a equipe fez o gol para 
abrir o placar aos 17 minutos 
da etapa inicial. Em cobrança 
de escanteio na área, Holding 
cabeceou sozinho, o goleiro 
espalmou e a bola sobrou para 
Nketiah, que desviou de joelho 
para inaugurar os marcadores.

O Sunderland tentou buscar 
o ataque depois de ficar em des-
vantagem, mas os Gunners segui-
ram com a pressão e ampliaram 

Este é considerado o prin-
cipal evento do calendário 
nacional e conta com pontos 
válidos no ranking nacional. 
Augusto levou a bandeira de 
Pérola e do Paraná ao topo 
mais alto do pódio.

O diretor de esportes do 

município, Professor Gil acom-
panhou o atleta campeão.

Após o feito, Augusto foi 
recepcionado em Pérola com 
uma carreata. Ele passeou pelo 
centro da cidade em cima do 
caminhão do corpo de bombei-
ros e desfilou pela Avenida Dona 
Pérola Byington, recebendo 
aplausos de toda a população.

o resultado em seguida. Pépé fez 
jogada com Cédric pela direita e 
finalizou para anotar o segundo 
dos mandantes.

Com a classificação enca-
minhada, os Gunners passa-
ram a administrar o resultado e 
criaram mais algumas oportu-
nidades para aumentar a van-
tagem. Já no apagar das luzes, 
aos 46, Patino fez o quinto do 
Arsenal e deu números finais 
ao confronto.

JOGADORES do Arsenal celebram vitória na Copa da Liga Inglesa
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Palavras cruzadas

Seu signo tem o dom da comunicação e, com a 
Lua na Casa 3, você estará ainda mais persuasiva 
(o) do que nunca. Vai convencer as pessoas do 
que quiser, o que deve ajudar em todos os seto-
res. No trabalho, terá uma habilidade incrível de 
negociar, seja para vender, pechinchar ou fechar 
acordos vantajosos.

A Lua em Leão realça todos os pontos fortes do seu 
signo e com Marte no paraíso astral, você fará o 
que estiver ao seu alcance para chamar atenção das 
pessoas e conquistar o seu espaço. Fará questão 
de mostrar seu talento e suas habilidades, e tam-
bém pode usar a sua criatividade para impressionar 
as pessoas.

Ainda que os astros realcem a sua simpatia, você é 
naturalmente discreta (o) e vai preferir cumprir seu 
trabalho no seu canto, sem chamar muita atenção. 
No fim da tarde, pode se desconcentrar um pouco 
ou ter dificuldade para aprender algo, seja persistente.

Sabe aquele assunto ou problema que você colocou 
embaixo do tapete, mas vive te incomodando? Pois 
o céu avisa que chegou a hora de encarar os desafios 
e cortar o mal pela raiz. A presença da Lua na Casa 
8 indica que você pode mudar o rumo das coisas e 
virar o jogo a seu favor.

É um bom dia para você se unir aos colegas e tra-
balhar em equipe para conquistar seus objetivos. A 
Lua incentiva as parcerias, sociedades e a união entre 
pessoas com metas em comum. Ao mesmo tempo, 
Marte te ajuda a identificar bons aliados e ainda acen-
tua a sua habilidade para liderar os colegas em busca 
dos seus ideais.

Você vai encarar o trabalho com muita disposição e 
responsabilidade. Se por um lado a Lua garante mais 
disciplina para cumprir as tarefas, por outro Marte 
aumenta sua determinação, coragem e vontade de 
brilhar. Isso incentivará você a lutar com toda força 
pelos seus objetivos, vai querer provar seu valor e fará 
tudo para alcançar o sucesso.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 22 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Leão. 
Levam a vida de forma séria e responsável. Estão sempre ligados à sua profissão e ao seu trabalho, 
com dedicação e responsabilidade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 32, formado de 
3, Júpiter e de 2, Lua. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e sabedoria. Faz gostar de Filosofia, 
Magistério e Direito. A lua que simboliza a mãe, a família e o lar em que nasceu. Juntos formam o 
5, de Mercúrio, que confere simpatia, inteligência, comunicação e muitos amigos.

Horóscopo nascido em 22 de dezembro

A Lua na Casa do Sucesso e Marte na Casa do 
Dinheiro deixam você muito ambiciosa (o). Além de 
querer se destacar e crescer no trabalho, você ficará 
de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos e 
vai lutar com unhas e dentes para conquistar uma pro-
moção, um aumento e o reconhecimento dos chefes.

Marte incentiva você a cumprir as tarefas com garra 
e determinação, o que pode render uma grana a 
mais para o seu bolso. Pode até sobrar algum para 
garantir os presentinhos de Natal para as pessoas 
queridas, só não exagere nos gastos. O céu tam-
bém aconselha você a evitar empréstimos ou negó-
cios com amigos, pois pode sair no prejuízo.

Mudanças em casa ou no local de trabalho devem agi-
tar a sua manhã, mas você terá prazer em re-organizar 
e dar outra “cara” às coisas. Pode ter uma boa opor-
tunidade de apresentar aos chefes uma antiga ideia 
ou projeto que está engavetado há tempos à espera 
de uma chance. Mostre sua experiência e defenda a 
ideia com bons argumentos.

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer mais 
fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas mais cha-
tas ou complicadas. O astro também acentua seu 
carisma e seu bom humor, o que pode contagiar 
os colegas e deixar o trabalho ainda mais ani-
mado hoje.

A Lua anuncia um ótimo dia para você investir nos 
seus projetos para o futuro. Olhe bem à sua volta e 
busque aliados, veja quem pode colaborar com seus 
ideais. Trabalhe em equipe e estimule a troca de 
ideias, pois ótimas soluções podem surgir de uma 
conversa de rotina. Mas saiba que algumas parcerias 
podem decepcionar no fim da tarde.

O desejo de ler, aprender e estudar será enorme e 
pode incentivar você a buscar cursos e orientações 
que ajudem no seu crescimento profissional. Você 
também pode aprender muito com uma pessoa mais 
experiente, alguém que você considere um mestre. 
Todos os seus esforços podem trazer mais grana para 
o bolso: vá à luta!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Hoje tem missa e show com padre Reginaldo Manzotti
Foz do Iguaçu - Conhecido por reunir 
multidões, o padre Reginaldo Man-
zotti vai celebrar uma missa, seguida 
de show de evangelização, a partir das 
18h30 desta quarta-feira (22), no Gra-
madão da Vila A, em Foz do Iguaçu. O 
evento com entrada gratuita é parte 
da programação do Natal de Águas e 
Luzes, organizado pela Itaipu Binacio-
nal, Prefeitura de Foz, Fundo Iguaçu e 
parceiros locais. 

Assim como o show do cantor 
Daniel, a apresentação do padre Man-
zotti deve atrair um grande público ao 

Gramadão. São aguardadas até 20 mil 
pessoas - o limite liberado pelo alvará 
do Corpo de Bombeiros.  A organização 
do evento espera caravanas da região 
e dos países vizinhos. 

Para curtir o evento com segurança 
e conforto, recomenda-se levar repe-
lente e água, usar calçado fechado 
e confortável e trazer uma cadeira, 
principalmente, para acompanhar 
a missa. Como deve estar bastante 
calor no horário da programação, 
outra dica importante é que as pes-
soas levem água para se hidratar. E o 

aplicativos ou carona solidária.  O show 
de evangelização está previsto para as 
20h30 e deve durar cerca de 1h30.  

mais importante: leve seu álcool em 
gel e mantenha a máscara no rosto o 
tempo todo. 

Para este dia de show, o Foztrans 
vai interditar o trecho da Avenida Amé-
rico Sasdelli entre a Avenida Paraná e a 
Rua Perdigão, em ambos os sentidos. 
A circulação de veículos no trecho 
será interrompida a partir das 13h. 
Recomenda-se às pessoas que forem 
se deslocar ao local com veículos que 
usem caminhos alternativos e estacio-
nem o carro nas ruas próximas. Se pos-
sível, utilize transporte público, táxi, 

DIVULGAÇÃO
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3/mot. 5/druso — míron. 10/colatícias. 11/o sal da terra.
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HO HO HO... FELIZ NATAL!
PARA HOJE   Sugestão para entrar no clima: Reúna as crianças e assista a um filme natalino. A Netflix tem várias 
e ótimas opções. Eu sugiro ‘Klaus’, ‘O Natal de Angela’ e ‘Uma invenção de Natal’.

CUPOM PREMIADO
Renan Pereira Matos, morador do par-
que Ibirapuera, em Umuarama, é de-
finitivamente alguém com muita sor-
te. Ele cadastrou apenas dois cupons 

e foi contemplado com a segunda 
moto Honda Biz da campanha Natal 
de Esperança Aciu 2021, pela extra-

ção da Loteria Federal . “Olha, estava 
para cadastrar outros três cupons 

quando me avisaram. Realmente foi 
muita sorte. Não poderia vir em hora 
melhor”, comemorou o felizardo. E 

vocês....já se cadastraram? 

BOAS FESTAS!
Uma noite espetacular recheada de jazz, excelentes vi-

nhos e grandes amigos selou a despedida de 2021 da con-
fraria Parceiros do Vinho, no Rancho do Cavalo. Boas 

risadas, menu especialíssimo e décor de Fernando Mon-
teiro deram o tom da noite em clima de Natal.

Joaquim Costa Pereira e amigos brinda a Vida! Aline e André bacelar com Alessandra e Rodrigo Ziliotto

Lisamara Samartano e Adriana Moro  Isabel e Milton Bellezze

Ivanildo Coutinho e Francielly Amaral
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